VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. 2
INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Název veřejné zakázky:

„Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava – opakované
řízení“

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené
podlimitní
řízení
podle
zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“)

Druh veřejné zakázky:
Předpokládaná
hodnota
zakázky:
Zadavatel:

Veřejná zakázka na stavební práve
veřejné

7.697.774,- Kč bez DPH
Statutární město Karlovy Vary

Sídlo zadavatele:

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20

IČ zadavatele:

00 25 46 57

INFORMACE O ZÁSTUPCI ZADAVATELE
Obchodní firma:

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo:

Národní 416/37

IČ:
Osoba zastupující osobu zastupující
zadavatele:

06295525
Mgr. Miroslav Kučerka

Telefon, e-mail:

Tel.: +420 733 64 86 81
email: verejnezakazky@kgslegal.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Miroslav Kučerka

Vysvětlení k zadávací dokumentace k veřejné zakázce nazvané:
Strana 1 (celkem 2)
„Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava – opakované řízení“

I.
Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele
Zástupci zadavatele byly dne 9.8.2019 doručeny žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace
k výše specifikované veřejné zakázce.
Dodavatelé ve svých žádostech uvádí doslovně následující:
Dotaz č. 1
Vážení,
V upraveném výkazu směr ,,Soupis vedlejších a ostatních nákladů“ byla nově doplněna položka č. 8 výkazu
výměr ze záložky 01 Ostatní a vedlejší náklady ,,propagace – Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud
ji objednavatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule,
internetovou propagaci, tiskoviny apod. banery na oplocení staveniště v. cca 2 mm celková délka 130 m: 130
– včetně grafického návrhu, výroby a osazení“.
Předpokládáme, že 2 ks tabule označení stavby platí.
Náš dotaz zní:
Jaký rozsah propagace zadavatel dále požaduje? Oplocení stavby má být průhledné nebo neprůhledné? Má
být oplocení včetně potisku? Pokud ano, tak jakého (grafický návrh)?
Nebo ponechá Zadavatel rozhodnutí na zájemci, jaké oplocení použije?
K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel uvádí, že v případě ostatních a vedlejších nákladů stavby jsou u položky č. 7 specifikované tabule
na označení stavby a u položky č.8 se jedná o banner na plot. Zadavatel upozorňuje na zjevnou
písařskou chybu, kdy v popisu je překlep v jednotce – banner má být vysoký 2 m (v soupisu omylem
uvedeno 2 mm) a dlouhý 130 m (jedná se o vizualizaci kolonády – viz projektová dokumentace). Oplocení
je součástí zařízení staveniště (viz. položka ostatních a vedlejších nákladů č. 2 - zařízení staveniště) a je na
dodavateli jakou formu na základě vlastních možností a svého vybavení zvolí (v zadání dle projektové
dokumentace je neprůhledné oplocení), neprůhlednost však zde může zajistit i výše uvedený banner.
Jinými slovy požadavek je pouze na neprůhledné oplocení, ale je na dodavateli, jestli si jej zajistí samotnou
konstrukcí oplocení nebo například banerem, či jinou formou zneprůhlednění. U baneru se počítá s barevným
potiskem (dle PD) a v ceně dle položky č. 8 je samozřejmě i instalace a deinstalace baneru.
Ohledně dotazu na 2 ks tabule označení stavby (Položka č. 7) sděluje zadavatel, že tento požadavek platí.
II.
Zadavatel dále přílohou zasílá upravený výkaz výměr (oprava písařské chyby) k příloze ve formátu
*.xlsx a uvádí, že uchazeč je povinen užít tento pro účely nabídky.
III.
S ohledem na skutečnost, že zadavatel neprovedl takovou změnu zadávací dokumentace, která vyžaduje
přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek, lhůtu pro podání nabídek zůstává do 19.8.2019 do 10:00.
V Praze dne 13.8.2017

Mgr. Miroslav Kučerka

Digitálně podepsal Mgr. Miroslav
Kučerka
Datum: 2019.08.13 15:35:47 +02'00'

za statutární město Karlovy Vary
KGS legal, s.r.o. advokátní kancelář
Mgr. Miroslav Kučerka,
jednatel
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